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پنجشنبه 26  اردیبهشت 1398   شماره 348

آگهی تغییرات شرکت تعاونی کشاورزی دامداران قائمشهر به شماره ثبت 557 و شناسه ملی 10760098455 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/12/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1اعضا هیئت مدیره برای مدت سه سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: محمد ابراهیم رضائی کدملی 2162348267-علیرضا فرجی کدملی 2160551244 -رضا علی 
نیک فرجام کدملی 2161235834- علی علی اصغرزاده خطیرکدملی 2160612677 به سمت اعضا اصلی. -2بازرسین شرکت برای مدت یکسال مالی به قرار ذیل تعیین گردیدند: عبدالعلی فالح 
کدملی2160640441 و احمد جعفری آهنگری کدملی 2162294656 به سمت بازرسین اصلی. -3عملیات وتراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی 1396مورد تصویب قرار گرفت. رونوشت به اداره 
تعاون روستائی شهرستان های قائمشهر جویبار سیمرغ بازگشت به شماره13/184/18 مورخ1398/1/15 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

قائم شهر )469727(

 آگهی تغییرات شرکت تعاونی پرورش زنبور عسل شهد مزرعه سبز به شماره ثبت 4391 و شناسه ملی 10980125527 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/12/20 تصمیمات
 ذیل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت در واحد ثبتی قائمشهر به آدرس شهرستان قائم شهر ، بخش مرکزی ، شهر قائم شهر، شریعتی ، بلوار آیت اهلل صالحی مازندرانی ، کوچه البرز 43 ]استقامت[ ، پالک
 45 ، طبقه همکفکد پستی 4761939653 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح گردید. رونوشت به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان قائمشهر بازگشت به شماره 16088

مورخ1397/12/27 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر )469728

 آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل جاده ای بین شهری کاالی وفا ترابر با مسئولیت محدود به شماره ثبت 1168 و شناسه ملی 10760164741 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
 عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/02/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا طاحانی به کدملی5309983538 )خارج از شرکاء(سعید
 قلندری به کدملی 4999705796)خارج از شرکاء( مهیار حبیبی نسامی به کدملی2090296704)خارج از شرکا( رونوشت به:اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان بهشهر و بندر امیرآباد بازگشت

به شماره10953 مورخ1398/2/16 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهشهر )469729

 آگهی تغییرات شرکت تعاونی خدماتی جهانگردی پرشیا گشت مازند به شماره ثبت 3895 و شناسه ملی 10760304196 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1398/01/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 محل شرکت در واحد ثبتی ساری به آدرس شهرستان ساری ، بخش مرکزی ، شهر ساری، 22 بهمن ، بلوار دانشگاه ، خیابان 22 بهمن ، پالک 23 ،
 عزت اهلل ملکی ، طبقه همکف کد پستی 4815885673 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. رونوشت به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساری بازگشت به

شماره957 مورخ 1398/1/20 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری )469730

 نوشاد عالمیان قصد دارد فصل آینده راهی لیگ تنیس روی میز فرانسه شود.
نوشادعالمیان ملی پوش تنیس روی میز کشورمان و دارنده مدال برنز بازی های آسیایی 2018 

مذاکرات ابتدایی را با یک تیم فرانسوی انجام داده تا به این تیم بپیوندد.
رحمت عالمیان پدر نوشاد و نیما عالمیان در خصوص لژیونر شدن نوشاد اظهار داشت: طی 
صحبت هایی که نیما دیگر برادر نوشاد با باشگاه های فرانسوی باعث شد تا آنها متقاعد شوند برای 

جذب نوشاد وارد عمل شوند.
وی ادامه داد: او می توانست سال گذشته لژیونر شود، اما مشکالت روادید باعث شد تا این کار 
انجام شود، اما خوشبختانه با حل این مشکل او از چند ماه دیگر می تواند در لیگ فرانسه به میدان 
برود. حضور نوشاد و نیما در لیگ فرانسه باعث پیشرفت این دو خواهد شد و امیدوارم پسرانم 

بتوانند در آینده برای تنیس روی میز ایران افتخارآفرینی کنند

ملی پوش بابلی لژیونر می شود 

نوشـاد در راه لیگ فرانسه

مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان مازندران گفت: جشن بزرگ گلریزان در شهرستان بهشهر 
برگزار می گردد.

 محمدرضا ییالقی اشرفی مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان مازندران گفت : در آستانه میالد 
امام حسن مجتبی)ع( کریم اهل بیت و با هدف جمع آوری کمک برای مردم رنج دیده از سیل اخیر، 

جشن بزرگ گلریزان در شهرستان بهشهر برگزار می گردد.
وی افزود؛ در این برنامه خیرخواهانه فرهنگی ورزشی، هنرمندان و ورزشکاران نامدار مازندرانی نیز در 

یک مسابقه فوتسال باهم به رقابت خواهند پرداخت.
ییالقی با اشاره به حضور مسئوالن ملی و استانی در این جشن افزود؛ قهرمانان ورزشی جهان و المپیک 

و همینطور چهره های شاخص فرهنگی نیز در این گلریزان باشکوه مشارکت خواهند داشت.
مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان مازندران با دعوت از همه مدیران ورزشی، ورزشکاران، 
داوران و مربیان استان اعالم کرد این جشن از ساعت 21 روز جمعه 27 اردیبهشت در سالن شهید 

هاشمی نژاد بهشهر برگزار خواهد شد.

مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان مازندران خبر داد:

دعوت از جامعه ورزشی استان مازندران برای حضور در جشن بزرگ گلریزان

ملی پوش سوادکوهی شمشیربازی اسلحه سابر ایران که در جام جهانی اسپانیا 
خیلی زود و پیش از صعود به جدول اصلی حذف شد، ضمن دفاع از عملکرد 
خود تاکید کرد که کسب سهمیه تیمی المپیک بیش از هر مسئله دیگری 

اهمیت دارد.
مجتبی عابدینی با یادآوری اینکه در جریان دیدارهای انفرادی مسابقات جام 
جهانی اسپانیا، دیدار برابر حریف روسی خود در جدول 96 نفره را با نتیجه 15 
به 14 واگذار کرد و از دور رقابت ها کنار رفت، گفت: اصاًل بابت این باخت و 
حذف زودهنگامی که از دیدارهای انفرادی داشتم، ناراحت نبودم حتی این 
موضوع وقفه ای ایجاد کرد تا برای دیدارهای بخش تیمی آماده تر شوم. وی 
تصریح کرد: موضوع مهم دیگر اینکه حذف من تأثیری روی برنامه کلی تیم 
نداشت. ما به دنبال سهمیه تیمی هستیم و نتایج دیدارهای انفرادی در هیچ 
شرایطی تأثیری روی این هدف ندارد. نتایجی که بازیکنان در بخش انفرادی 
کسب می کنند روی موقعیت خودشان تأثیرگذار است و نتایج بخش تیمی هم 
بر موقعیت تیم تأثیرگذار است. نتایج این دو بخش ارتباطی به هم ندارد. من 
هم به دنبال خودنمایی نیستم. می خواهم کمک حال تیم برای کسب سهمیه 
تیمی باشم.این شمشیرباز اسلحه سابر در واکنش به این موضوع که »به خاطر 
کسب سهمیه تیمی، عملکرد و نتایج در بخش انفرادی افت داشته است«، تاکید 
کرد: اگر بخواهیم تمام فکر و ذهن خود را روی دیدارهای انفرادی و نتیجه 
گیری در این بخش بگذاریم، سهمیه تیمی را از دست می دهیم. از طرفی با 
کسب سهمیه تیمی، چهار بازیکن به المپیک توکیو اعزام می شوند که از میان 
آنها، سه نفر می توانند در دیدارهای انفرادی هم شرکت کنند. بنابراین نباید 

دغدغه ای برای نتیجه گیری انفرادی و کسب سهمیه در این بخش داشته 
باشیم.عابدینی با یادآوری اینکه تیم ایران در حال حاضر رنکینگ پنجم دنیا را 
در اختیار دارد، خاطرنشان کرد: بر اساس رنکینگ جهانی، چهار تیم اول صاحب 
سهمیه جهانی می شوند ضمن اینکه تیم های اول هر قاره - که جزو چهار تیم 
اول رنکینگ نیستند - نیز به این سهمیه دست پیدا می کنند. طبق رنکینگ 
جهانی ایران تیم برتر قاره آسیا به حساب می آید. در این رنکینگ، کره جنوبی 
که صدرنشین است، تنها تیم آسیایی به حساب می آید که از ما باالتر است.وی 
افزود: تالش ما این است که از حضور نتیجه بخش در مسابقات کسب امتیاز 
المپیک، در رنکینگ جهانی صعود داشته باشیم و به عنوان چهار تیم اول این 
رنکینگ صاحب سهمیه شویم. در این صورت یک تیم آسیایی دیگر به عنوان 
تیم برتر قاره صاحب سهمیه می شود و در واقع تعداد کشورهای آسیایی حاضر 
در المپیک، به سه کشور افزایش پیدا می کند. کار سختی است اما مصمم به 

انجام آن هستیم.
ملی پوش شمشیربازی کشورمان با بیان اینکه تیم اسلحه سابر هفته آینده به 
مسابقات جایزه بزرگ روسیه اعزام می شود، گفت: این رقابت ها فقط در بخش 
انفرادی برگزار می شود. بعد از آن مسابقات قهرمانی آسیا )23 تا 28 خردادماه 
- توکیو( و مسابقات قهرمانی جهان )26 تیرماه تا اول مردادماه - مجارستان( 
را داریم که بخش تیمی هم داشته و از ضریب امتیاز باالتری هم برخوردار 
هستند. بعد از این دو رویداد هم حضور در جام جهانی الجزایر )25 تا 27 آبان 
ماه( را در برنامه داریم. باید بتوانیم تا پایان این رویداد کسب سهمیه تیمی خود 

را قطعی کنیم.

دفاع کاپیتان مازنی تیم ملی شمشیر بازی از عملکردش در مادرید

عابدینی: به دنبال سهمیه هستم نه خودنمایی

اشکان خورشیدی داور ساروی از سوی دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال به عنوان قاضی بازی مهم هفته آخر لیگ برتر انتخاب شد.
 هفته سی ام و پایانی لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور امروز پنجشنبه بیست و ششم اردیبهشت با انجام هشت دیدار همزمان از ساعت 21:30 
دقیقه شب برگزار می شود که اشکان خورشیدی داور ساروی قضاوت کننده بازی مهم هفته دو تیم پرسپولیس تهران و پارس جنوبی جم خواهد بود.
این دیدار در حالی در ورزشگاه تختی جم برگزار می شود که تیم پرسپولیس تهران با یک تساوی مقابل پارس جنوبی جم قهرمان لیگ برتر می شود.

همچنین داور تیم های نساجی مازندران و پیکان تهرن که در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر برگزار می شود برعهده سید رضا مهدوی خواهد بود. حضور 
تیم نساجی مازندران در فصل آینده لیگ برتر فوتبال کشور مسجل شد.

خورشیدی 
بازی پرسپولیس و 
را  جنوبی  پارس 

سوت می  زند

سرمربی 50 ساله بلژیکی تیم ملی در شرایطی وارد تهران شد که خبرنگاران حاضر در ورودی 
 سی آی پی فرودگاه به سختی و برای چند ثانیه چهره او را دیدند.ورود ویلموتس به ایران

 بی شباهت به فیلم های جنایی نبود و به نظر می رسید مسئوالن فدراسیون فوتبال هنوز دوست 
نداشتند، از چهره ای که انتخاب کرده اند، رونمایی کنند.از جدایی کارلوس کی روش نزدیک 
به چهار ماه سپری شده؛ سرمربی پرتغالی تیم ملی که صدمین حضورش روی نیمکت تیم ملی 
ایران را برابر ژاپن تجربه کرد، پس از حذف تلخ از جام ملت ها برخالف دو سرمربی پیشین تیم 
ملی در جام جهانی 2006 و جام ملت های 2011، به همراه سایر بازیکنان تیم به ایران بازگشت. 
او دو سه روزی را در هتلی در نزدیکی های فرودگاه امام خمینی سپری کرد و بامداد روز پنج 
شنبه دهم بهمن ماه ساعت 5 بامداد و پس از هشت سال ایران را ترک کرد.سه ماه و 15 روز از 
خروج کی روش گذشته که ویلموتس 50 ساله حول و حوش ساعت 2 بامداد دیروز وارد ایران 
شد؛ ورود و خروجی که از جهاتی قابل مقایسه است.کی روش که در حال خروج از ایران بود 5 
،6 خبرنگار برای بدرقه او به CIP فرودگاه امام رفته بودند و بامداد دیروز هم تعداد خبرنگاران 
حاضر در سی آی پی فرودگاه که برای استقبال از ویلموتس آمده بودند، کمتر از انگشتان دو 
دست بود و دلیل این موضوع هم عدم تمایل فدراسیون برای پوشش ورود مرد بلژیکی بود؛ یکی 
از مسئوالن فدراسیون حتی خطاب به تماس خبرنگاران گفته بود، مگر ما آنها را دعوت کردیم 
و البته که می دانیم خبرنگاران برای انجام کارشان کارت دعوت نمی خواهند.طبق برنامه ریزی 
های انجام شده قرار بود به بخش سی آی پی فرودگاه برویم و از ورود ویلموتس و کادرش 
فیلم، عکس و در صورت امکان مصاحبه تهیه کنیم و با اعتماد و اطمینان به همین موضوع و 
در حالی که تعدادی از همکارانمان را مقابل نگهبانی و در حالت انتظار می دیدیم، با ماشین از 
ورودی نگهبانی عبور کردیم. پس از پارک کردن ماشین و در حالی که پس از چند دقیقه از گیت 
سی آی پی عبور می کردیم، صدای مشاجره ای توجهات را به خود جلب کرد؛ خبرنگاران مقابل 
ورودی نگهبانی سی آی پی چون با آنها برخورد درستی نشده بود و اجازه ورود پیدا نکرده بودند، 
 CIP با مسئولین فرودگاه دچار درگیری لفظی شدند و همین هم باعث شد، ما که از ورودمان به
اطمینان داشتیم، پس از چند دقیقه با برخوردی نه چندان مناسب به بیرون از محوطه سی آی 

پی هدایت شویم و طی این مدت هم تماس هایمان برای برقراری ارتباط با آنهایی که هماهنگی 
برای ورود را انجام داده بودند، بی نتیجه ماند! پس ما هم به جمع خبرنگارانی اضافه شدیم که 
چند دقیقه از مشاجره اشان با حراست گذشته بود و حاال کمی آرام تر شده بودند و وقتی ما را 
دیدند از جمالت نامناسبی می گفتند که علیه آنها استفاده شده بود و دلیل عصبانیتشان بود.پس 
از این ماجراها که در کمتر از 20 دقیقه اتفاق افتاد، حاال همگی منتظر بودیم تا اخبار مربوط به 
ورود سرمربی جدید تیم ملی را از همان جایی که ایستاده بودیم، پوشش دهیم. این انتظار نزدیک 
به یک ساعت طول کشید و چند دقیقه قبل از خروج ویلموتس و دستیارانش، ابراهیم شکوری 
و محمدرضا ساکت بود که فردی جلو آمد و گفت با اختیار خودش اجازه می دهد از لحظه سوار 
شدن ویلموتس عکس و فیلم بگیریم !در همین حین هم بود که یک بنز مشکی مقابل سی آی 
پی پارک کرد و پس از چند دقیقه و فقط برای چند ثانیه سرمربی جدید تیم ملی را دیدیم که 
خیلی زود سوار ماشین شد و مسئولین فدراسیون هم چند ثانیه نشد که سوار شده بودند و درها 
که به سختی می شد از شیشه های دودی آن درون ماشین را دید، بستند. ماشین راه افتاد و به 

سمت هتل در نظر گرفته شده برای سرمربی جدید تیم ملی حرکت کرد. 
ویلموتس تا قبل از روز 25 اردیبهشت ماه سال 1398، برای ما ایرانی ها مربی سابق بلژیک بود 
که با ستاره های بزرگی نظیر هازارد، لوکاکو، ناینگوالن، کمپانی، دی بروین و خیلی های دیگر 
کار کرده و عالقمندان قدیمی تر فوتبال بازی های او در جام های جهانی را و هم با پیراهن 
شیاطین سرخ که 70 مرتبه آن را بر تن کرده و 28 گل زده، به یاد می آورند ولی از دیروز او به 
عنوان جایگزین کی روش شناخته می شود و همه عالقمندان به فوتبال و البته ما رسانه های 
ورزشی در انتظار اولین مصاحبه او هستیم تا ببینیم چه برنامه هایی برای فوتبال ما دارد تا شاید 
آرزوهای دست نیافته امان نظیر صعود از دور گروهی جام جهانی و قهرمانی آسیا با او رنگ 
واقعیت بگیرد.این سرمربی هم باالخره روزی از ایران خواهد رفت؛ البته که نمی دانیم چند ماه 
یا چند سال دیگر؛ ولی امیدواریم و آرزو می کنیم با حرفه ای تر شدن فوتبالمان و مسئوالنش و 
همینطور کارنامه ای که ویلموتس از خود به یادگار می گذارد، خروجش مانند ورودش یا شبیه 

خروج کی روش از ایران نباشد ...

کی روش در سکوت رفت، ویلموتس با مخفی کاری آمد!

تکواندوکاران ایران در آغاز رقابت های قهرمانی جهان 2019 برابر رقبایشان به برتری رسیدند. در آغاز 
رقابت های تکواندوی قهرمانی جهان 2019 که در منچستر انگلیس در حال برگزاری است، محمدحسن 
پلنگ افکن نماینده وزن 58- کیلوگرم ایران در مبارزه نخست خود برابر جفرسون اُچوآ از کلمبیا با نتیجه 

15 بر 4 به برتری رسید.
وی در دور بعد مقابل تاوین هانپراب از تایلند نایب قهرمان المپیک ریو 2016 و دارنده مدال برنز بازی های 

یونیورسیاد و قهرمانی آسیا به روی شیاپ چانگ می رود.
اما در بخش دختران نیز مهال مومن زاده نماینده وزن 46- کیلوگرم ایران در دیدار نخست برابر آینور 

یواشپای از قزاقستان با نتیجه 21 بر یک به برتری رسید و راهی دور بعد شد. 
وی در دور بعد و در مرحله یک شانزدهم نهایی مقابل »جوردین اسمیت« نماینده میزبان که مدال 
 برنز قهرمانی اروپا بزرگساالن را در کارنامه دارد، با نتیجه 17 بر 7 به برتری رسید و راهی دور سوم 

شد.
اکرم خدابنده تکواندوکار وزن 73- کیلوگرم کشورمان در گام اول باید »کانسل دنیز« قزاق نایب قهرمان 
بازی های آسیایی 2018، نایب قهرمان بازی های یونیورسیاد و دارنده مدال تورنمنت های مختلف را 

شکست بدهد و در صورت برتری به مصاف برنده دیدار ساحل عاج و اسپانیا می رود.

۳ پیروزی تکواندوکاران ایران در آغاز رقابت های قهرمانی جهان

 شماره: 348
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1- جزوه سخنرانی پیامبر در روز غدیر-خانه سفیر
2- پسوند ریش-صدای گاو-نزول اسمانی

3- سماع-پسوند مهندسان
4- از فصل ها-پروانه نیست-نا هست تیمم باطل است

5- نتیجه ها-کال
6- نه عرب-شما را بد نام میکند-برادر آلفا

7- دانا نیست-اجزای صبحانه-حیوان شیرده
8- حیوان دار-لباس استخر-عالمت مفعول

 9- تمام التین-دارایی-از جنس چوب-از عالیم سرماخوردگی
10- مادر عرب-ایستگاه کشتی ها

11- نوعی مفاصحه-اندک
12- بلندا-شرکت ها

13- تمام-نام دریاچه ای در ایران-دعای زیر لب
14- ویرانگر

15- اخرین حرف-جلوگیری از تابش سوزان آفتاب-ستون دین

1- یکی از عالئل تصادف کردن-شل  و وارفته
2- از اعداد-دنبال غذاست

3- شرط مومن بودن-ستون دین
4- دعوت کردن-نوعی ضرب دستی-بله التین

5- جمع عدد-فصول
6- اندوه--تکیه گاه-مقام باال

7- در دست کشاورز-نبودش مرگ است-قبل از سامانیان-خرمای عرب
8- عذای نظری-خطاب به مادر-من و تو

9- پروردگارا-فال گیر-فلز سخت
10- جلوی در ب منزل-کارگر ساختمان

11- شادی-منفی بودن-تقدیم کردن
12- خنک میکند-غربی ترین در تهران-اثر عابر-باران کم

13- اولین رسول-پسوند اختراعات-فرمان حرکت
14- نام مجرای گردش خون در بدن-نام دیگر اتصال-شغل

15- بیستمین حرف التین-زن صبور-مدل

گروه ورزشی: سرپرست نساجی قائمشهر نخستین قربانی مصاحبه جنجالی مربی این 
تیم بر علیه یکی از مالکان این باشگاه مازنی شد.

فرهاد کوچک زاده سرپرست باشگاه نساجی قائمشهر به دلیل آنچه که سرپیچی از دستور 
یکی از مالکان تیم ، مبنی بر ممانعت از ورود حمید مطهری مربی و یکی از اعضای کادر 

فنی تیم نساجی به زمین تمرین آمادگی اعالم شد از سمتش کنار گذاشته شد.
حمید مطهری مربی نساجی قائمشهر که نیم فصل دوم به همراه مجید جاللی سرمربی 
این تیم به جمع نساجی چی ها اضافه شد، طی روزهای گذشته در مصاحبه ای جنجالی 

برخی مسایل اختالفی در این تیم را افشاء کرد.
وی در این مصاحبه که بازتاب زیادی در فضای مجازی به خصوص هواداران نساجی، 
این تیم تازه وارد لیگ برتر داشت، یکی از 2 مالک این باشگاه را عامل اصلی برخی نتایج 
ضعیف این تیم در بازی های اخیر به خصوص شکست 2 بر یک نساجی در بازی خانگی 

برابر صنعت نفت آبادان اعالم کرد.
اگرچه باشگاه نساجی در بیانیه ای به برخی اتهامات مطرح شده بر علیه فرهاد صنیعی فر 
یکی از 2 مالک این باشگاه پاسخ داد و دلیل مصاحبه مربی فوق را عدم موافقت باشگاه با 

تمدید قرارداد کادر فنی برای فصل آینده اعالم کرد.

ولی با برکناری سرپرست تیم به دلیل راه دادن این مربی جنجالی به زمین تمرین به نظر 
می رسد اختالفات در باشگاه نساجی که در نیم فصل دوم باعث کناره گیری جواد نکونام 

از کادر فنی این تیم شده بود، وارد فاز جدیدی شد.
فرهاد کوچک زاده سرپرست تیم نساجی، اخراجش را از این تیم به دلیل راه دادن مربی 

جنجالی این باشگاه در تمرین آمادگی پیش بازی نساجی با پیکان تایید کرد.
وی عصر سه شنبه تلفنی گفت: از لحاظ قانونی اخراج مربی در حیطه اختیار سرمربی 
تیم قرار دارد و سرپرست صرفا می تواند ابالغیه کتبی باشگاه را به سرمربی انتقال دهد.

نساجی قائمشهر از 29 بازی لیگ برتر با 33 امتیاز در رده یازدهم جدول 16 تیمی این 
رقابت ها قرار دارد و پنجشنبه هفته جاری در هفته سی ام و در آخرین بازی لیگ هیجدهم 
میزبان پیکان تهران است.برد و باخت نساجی قائمشهر در این دیدار گرچه درسرنوشت 
کلی تیم در جدول تاثیر چندانی ندارد، ولی برای مجید جاللی سرمربی فعلی نساجی که 
نیم فصل اول سرمربیگری پیکان را بر عهده داشت و به دلیل نتایج ضعیف از این تیم 

اخراج شد، این دیدار می تواند حساس و تا حدودی حیثیتی قلمداد شود.
نساجی در صورت برد در این بازی خانگی می تواند تا رتبه نهم جدول صعود کند و جای 

پیکان تهران را در جدول به خود اختصاص دهد.

سرپرست نساجی قائمشهر قربانی مصاحبه جنجالی 
مربی این تیم شد


